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 Για τη Συντακτική Επιτροπή
 Αναστάσιος Ωρολογάς
 Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.
 Πρόεδρος ΔΣ, ΕΕΣΚΠ
 Μέλος IMSB της ΜSIF

Αγαπητοί φίλοι,

Είναι πλέον καθιερωμένο στις αρχές του φθινοπώρου να 
δίνουμε ευχές για καλό χειμώνα, μια δημιουργική σαιζόν, 
καλή πρόοδο, ιδίως στους σπουδάζοντες, και φυσικά 
με υγεία. Αυτές οι ευχές είναι που εκφράζουν νομίζω το 

πνεύμα της εποχής, μιας εποχής ανασυγκρότησης από τη θερινή ραστώνη και 
προγραμματισμού νέων στόχων.

Στα προηγούμενα τεύχη σας μιλούσαμε διαρκώς για την εγκατάσταση στα νέα 
μας γραφεία και την σημασία που θεωρούμε ότι έχει η μετακίνηση μας αυτή. 
Τώρα πλέον σας καλούμε να έρθετε να δείτε κι εσείς τα νέα μας γραφεία και 
να διαπιστώσετε του λόγου το αληθές! Τα γραφεία αυτά, πολύ πιο ευρύχωρα, 
αλλά κυρίως πολύ πιο σύγχρονα, αποτελούν ένα στολίδι για την Εταιρία μας, 
δίνουν ένα μόνιμο φιλόξενο χώρο στην έδρα του Δ.Σ., και πολύ περισσότερες 
ευκαιρίες για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του γραφείου Μακεδονίας. 
Δραστηριότητες οι οποίες ασφυκτιούσαν στον παλιό μας χώρο της Φαέθωνος, 
όσο κι αν αυτός έχει συνδεθεί με πολλές αναμνήσεις. Κι αν για ένα αρκετό 
διάστημα δεν μπορούσατε να μας βρείτε, συγχωρήστε τον ΟΤΕ γι’ αυτό του το 
πλημμέλημα. 

Η καλύτερη ευκαιρία για να έλθετε στα γραφεία μας είναι η Γενική Συνέλευση 
με την οποία θα κλείσει και η τριετία του παρόντος Δ.Σ. Στη συνέλευση 
αυτή θα ενημερωθείτε για τις δράσεις των τελευταίων τριών χρόνων, τους 
καινούργιους στόχους που μπαίνουν και- γιατί όχι;- μπορεί να πάρετε την 
απόφαση να συμμετάσχετε κι εσείς στα κοινά της Εταιρίας μας ενεργότερα, 
στην τριμελή επιτροπή του Γραφείου σας ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, στις 
επερχόμενες εκλογές.
Ο σύλλογος μας εξάλλου δε στηρίζεται πουθενά αλλού παρά στις συλλογικές 
και οργανωμένες προσπάθειες των μελών του για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς 
ΣΚΠ.

Ελπίζω λοιπόν να συναντηθούμε σύντομα και από κοντά για να ανταλλάξουμε 
απόψεις, ιδέες, σκέψεις, αλλά και όνειρα για το μέλλον.

Καλό Φθινόπωρο!
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
Ελληνική Εταιρία για τη 

Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Παν. Χαραλαμπάκη 3 - 
Κορ. Κωνσταντικάκη, 

55132 Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη, 
τηλ: 2310 949909

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
Α. Ωρολογάς,Σ. Τσίχλα,

Κ. Μιχαλάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Αναστάσιος Ωρολογάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Σοφία Τσίχλα

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Κωνσταντίνος Μιχαλάκης

ΤΑΜΙΑΣ: 
Δήμητρα Καλογιάννη

ΜΕΛΗ: 
Σπυρίδων Αντωνάκης
Αναστασία Κουδούνη

Αλίκη Βρυεννίου
Βασιλική Μαράκα
Δημήτριος Λίτσας

Η Ελληνική Εταιρία για τη ΣΚΠ είναι 
ενταγμένη στα Μητρώα Φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντικών μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Είναι μέλος 

της MSIF και της EMSP
Η Εταιρία δεν προτείνει θεραπείες, αλλά 
παρέχει πληροφορίες για τη ΣΚΠ και τις 

διάφορες θεραπείες που υπάρχουν, ώστε οι 
ασθενείς με ΣΚΠ να συνεργάζονται με τους 
δικούς τους και τους θεραπευτές τους για 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Δ.Σ. και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα επώνυμα άρθρα 

εκφράζουν τις προσωπικές 
απόψεις των συγγραφέων

 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
 Η εφημερίδα μας διατίθεται 

ΔΩΡΕΑΝ και συντηρείται από 
προαιρετικές εισφορές-δωρεές

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 
Locomosquito

τηλ: 2310 886441-2, 
e-mail:info@locomosquito.gr

EKTYΠΩΣH: 
Σάββας Κεσάνογλου

τηλ: 25210 31172
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 Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2008
 Αριθμ. Πρωτ. 421/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται τα μέλη της Ελληνικής 
Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008, 
στην έδρα της Εταιρίας Παν. Χαραλαμπάκη 3 & Κορ. Κωνσταντικάκη, Αγ. Ιωάννης, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, στις 
12.00 π.μ. με θέματα:

Οικονομικός Απολογισμός 2007 - 2008

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2008

Απολογισμός Δράσης της Τριετίας 2006-2008

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέας Διοίκησης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 26/10/08, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, θα επαναληφθεί  
την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008 την ίδια ώρα (12.00 πμ) και στον ίδιο χώρο.

Οι υποψηφιότητες για μέλη του Δ.Σ. και των τριμελών τοπικών επιτροπών πρέπει να υποβληθούν μέχρι  10/11/2008 με 
συστημένη επιστολή στην έδρα της Ε.Ε.Σ.Κ.Π.
(Διεύθυνση : Παν. Χαραλαμπάκη 3 & Κορ. Κωνσταντικάκη, Αγ. Ιωάννης, Καλαμαριά, τκ. 55132, Θεσσαλονίκη.)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  2006 -2008

Οι δράσεις των  τοπικών γραφείων πραγματοποιήθηκαν    συνεπικουρούμενες από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Ξέραμε 
πως ο συντονισμός, η συνεργασία και το πάθος για κοινούς στόχους, θα βοηθούσαν στην επίτευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος. 

Το σημαντικότερο μέλημα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων είναι να έχουν μια σταθερή και στέρεη βάση 
για τις προσπάθειες τους . Αυτός ο σκοπός άρχισε να ολοκληρώνεται. Όλοι εμείς που αγαπάμε την ΕΕΣΚΠ, που 
προσπαθούμε για το συμφέρον της και που την βλέπουμε να «μεγαλώνει» από τα πρώτα βήματα της, νιώσαμε 
χαρά όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των γραφείων Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας 
σε χώρους των  Δήμων, έπειτα με την μετεγκαταστάση του  γραφείου Αττικής στα ¨σπιτάκια¨ και τώρα με 
την μετεγκατάσταση του γραφείου Μακεδονίας σε καινούργιο ιδιόκτητο χώρο. Περιμένουμε όλα τα μέλη, να 
αγκαλιάσουν τους νέους χώρους και να συμμετάσχουν στα προγράμματα, που είναι πάντα σχεδιασμένα για να 
καλυτερεύσουν την κατάσταση της υγείας τους αλλά και για να τους ψυχαγωγήσουν.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Στο ζήτημα της αναγνώρισης της Εταιρίας μας ως κοινωνικό Εταίρο για τη ΣΚΠ, είχαμε την ένταξη μας στο 
εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Φροντίδας, 
Σημαντική εξέλιξη είναι η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ ( Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας)  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σχετικά με την παροχή επιδομάτων και την ερμηνεία του νόμου για το τι σημαίνει 
παραπληγία- τετραπληγία στη ΣΚΠ. Η απόφαση του ΚΕΣΥ, χωρίς να δίνει το επίδομα σε όλους τους ασθενείς 
με ΣΚΠ, διευρύνει την έννοια της παραπληγίας-τετραπληγίας σε ασθενείς που έχουν και μια πυραμιδική ή 
παρεγκεφαλιδική αναπηρία. 
Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, υπάρχει η σημαντική εξέλιξη που αφορά τη στεγαστική τους βοήθεια 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τέλος, μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί από 
το ελληνικό κοινοβούλιο , οι οποίες είναι αποτέλεσμα των νόμων που έχουν θεσπιστεί , κάτω από τις πιέσεις της 
Εταιρίας μας. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Ψηφίστηκε ο φορολογικός νόμος 3522/06. Μετά από πιέσεις και της Ε.Σ.Α.ΜΕΑ κατά την περίοδο κατάρτισης του 
νομοσχεδίου,   συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθες ευεργετικές διατάξεις:
· Με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3522, το ποσό των 1900€ που εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά από 
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το συνολικό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω,  αυξάνεται στα 2400€.
· Με την παρ.10 του άρθρου 4 «Φορολογία επιχειρήσεων 
και ελεύθερων επαγγελματιών» για τον υπολογισμό των 
φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την 
κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ που τηρούν , αφαιρείται από τα 
καθαρά κέρδη τους, το ποσό των 1500€ για κάθε άτομο που 
απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας67% και άνω.
· Η παρ.4 του άρθρου 5 «απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία 
ορισμένων εισοδημάτων» ορίζει ότι «Στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ.2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος  
(Ν.2238/94) και πριν από την περ.΄γ διαγράφεται η λέξη «και» 
και προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «και δ) το εξωιδρυματικό 
επίδομα της περ. ε της παρ.5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε και τα 
προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται στα άτομα με διάφορες 
αναπηρίες».
· Με την παρ.14 του άρθρου 16 «Θέματα φορολογίας 
Κεφαλαίου» αυξάνονται από 70 τ.μ σε 90 τ.μ κατ’εξαίρεση οι 
στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, (αγορά πρώτης κατοικίας) 
,με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
· Με το άρθρο 22 μειώνεται  συντελεστής ΦΠΑ που 
εφαρμόζεται στα αγαθά, τα οποία προορίζονται για χρήση από 
τα άτομα με αναπηρία.
· Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στην15ετία οι ασφαλισμένοι 

στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης που ανήκουν  μεταξύ άλλων και στην  
παρακάτω κατηγορία αναπηρίας:
· Πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κύριος στόχος της Ε.Ε.Σ.Κ.Π και του Δ.Σ ήταν η εξωστρέφεια και η αναγνωρισιμότητα από την κοινωνία και γι αυτό 
τον σκοπό προχωρήσαμε στην πρόσληψη μιας υπαλλήλου που θα είχε τις κατάλληλες γνώσεις και τις ικανότητες για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.
Η ανανέωση της ιστοσελίδας μας, έγινε αφετηρία μιας νέας προσπάθειας ενημέρωσης, όχι μόνο των μελών της 
εταιρίας αλλά και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται να μάθουν για την σκλήρυνση κατά πλάκας. Όλες οι απορίες 
μπορούν να λυθούν με μια περιήγηση στο www.gmss.gr. Απαντήθηκαν εκατοντάδες e-mails για διάφορα θέματα 
ιατρικά και νομοθετικά αλλά και προσωπικά – συμβουλευτικά. 
Μια ευτυχής συγκυρία ήταν η προβολή από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA της σειράς με τίτλο «Κινούμενη Άμμος» και 
θέμα την ΣΚΠ έκανε πιο γνωστή την πάθηση στο ευρύ κοινό.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ή μέρα για την ΣΚΠ, η 18η Δεκεμβρίου, που γιορτάστηκε από την εταιρία κεντρικά 
στην έδρα μας, με εκδήλωση στο ξενοδοχείο Φιλίππειο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

· Το 2006 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος “Leonardο Da Vinci” και το παραχθέν προϊόν είναι ένα DVD 
με σύγχρονες οδηγίες για συγγενείς και άτομα με ΣΚΠ.

Η τριετία 2006-2007-2008 ήταν 
πραγματικά μια παραγωγική τριετία 
για την Ε.Ε.Σ.Κ.Π. 
Κάναμε σημαντικά βήματα προόδου, 
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
ποιοτική ενημέρωση, στην ψυχολογι-
κή υποστήριξη  και γενικότερα στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών με ΣΚΠ. 
Ο ασθενής με ΣΚΠ γνωρίζει τα δικαι-
ώματά του και ξέρει πλέον πως μπο-
ρεί να διεκδικήσει όσα δικαιούται, 
χωρίς να αισθάνεται ότι εκλιπαρεί 
για βοήθεια. 
Κατοχυρώσαμε τα υπάρχοντα δικαι-
ώματα των ατόμων με ΣΚΠ και αγω-
νιζόμαστε για περισσότερες παροχές 
και περισσότερα δικαιώματα.
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· Τον Απρίλιο διεξήχθη η 1η Διεθνής Έκθεση, ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ – ΥΓΕΙΑ 2006.Η ΕΕΣΚΠ συμμετείχε  με δικό της 
περίπτερο και ομιλία για τον ρόλο της Εταιρίας μας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
· Η ΕΕΣΚΠ συμμετείχε από τις 2 έως τις 4 Ιουνίου στο επαγγελματικό συνέδριο Fitness meeting 2006 με τις 
εισηγήσεις των Β. Γαροπούλου , Κ.Κωστίδου , Α.Κουδούνη, καθηγήτριες φ. Αγωγής. 
· Η συμμετοχή της ΕΕΣΚΠ στο έργο «Δίκτυο Κοινωνικής  Αλληλεγγύης για την συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής»  ήταν μια από τις πολύ σημαντικές ενέργειες της Εταιρίας για το 2007. Η ΕΕΣΚΠ συμμετείχε 
ενεργά τόσο κατά την διάρκεια του σχεδιασμού του προγράμματος, όσο και κατά την διάρκεια της υλοποίησής 
του, με δύο μέλη που εργάστηκαν με επιτυχία στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αφήνοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις.
· Η Εταιρία έδωσε το παρόν με τα μέλη του Δ.Σ. κ. Βρυεννίου και κ.Καλογιάννη στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας EMSP, για την ΣΚΠ, The European Code of Good Practice in MS, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 
Ολλανδία, από 23 έως 25 Νοεμβρίου 2007.
· Σημαντική ήταν και η παρουσία μας στο συνέδριο στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία όπου παρεβρέθηκαν τέσσερα 
μέλη του Δ.Σ.(Ωρολογάς, Βρυεννίου, Αγγελούδη, Καλογιάννη)
 · Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόταση για την ανάπτυξη ενός «Ευρωβαρόμετρου» για τη ΣΚΠ. Ενός 
εργαλείου που θα μετρά την αντιμετώπιση της ΣΚΠ, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
καταγράφει τις ανισότητες που αυτή την στιγμή παρατηρούνται ως προς την αντιμετώπιση της νόσου.  
· Η Ε.Ε.Σ.Κ.Π.,  συμμετείχε με επιτυχία σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
·Η Εταιρία ήταν παρούσα και στο πολυσυνέδριο Money show, που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency 
Θεσσαλονίκης, από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007, έως και την Κυριακή  2 Δεκεμβρίου 2007.   
· Το Συνέδριο «Ο λόγος των αποκλεισμένων» που διεξήχθη στο κτίριο της Παλιάς Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης  
έγινε με τη συμμετοχή της ΕΕΣΚΠ. Η παρουσία της Εταιρίας ήταν  σημαντική με την ομιλία του Πάνου 
Παπαστολόπουλου με τίτλο «η  απάντηση στη φθορά είναι η δημιουργία » που συγκέντρωσε τα επαινετικά 
σχόλια των παρευρισκομένων. Το Συνέδριο αυτό έγινε το ξεκίνημα για συνεργασία με συλλόγους και ομάδες 
αυτοβοήθειας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

· Η δημιουργία της Ελληνικής Έκδοσης της Ιστοσελίδας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας (MSIF) προσέθεσε ακόμη μια δυνατότητα ενημέρωσης στους ασθενείς με ΣΚΠ αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο.
· η Ε.Ε.Σ.Κ.Π.  συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι. Το παζάρι διοργανώθηκε 
από το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, για μη κερδοσκοπικές εταιρίες και συλλόγους.
· Στην πλατεία Αριστοτέλους, στήθηκε, με την άδεια και την βοήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα περίπτερο 
της Εταιρίας μας, στο οποίο οι εθελοντές μας μοίραζαν πασχαλινές  λαμπάδες και ταυτόχρονα ενημέρωναν τους 
χιλιάδες περαστικούς για τη  ΣΚΠ. 
· Η κοπή της πίτας στο Μουσείο Αθλητισμού για το 2008 ήταν μια  επιτυχημένη εκδήλωση. Ο χώρος ήταν 
κατάλληλος για την ενημερωτική διάλεξη του προέδρου της ΕΕΣΚΠ, σχετικά με τις νέες ιατρικές εξελίξεις στον 
αγώνα ενάντια στην ΣΚΠ, αλλά και για να ψυχαγωγηθούμε όλοι και να ξεκινήσουμε ενωμένοι την νέα χρονιά.
· Σημαντική ήταν η δράση του γραφείου Κέρκυρας όπου και με την κοπή πίτας του γραφείου  αλλά και με τον 
αποκριάτικο χορό τους κατάφεραν να δείξουν μια δυναμική παρουσία.
· Εκδρομή στην Κεφαλλονιά με επιστημονική εκδήλωση. 
· Η συμμετοχή της ΕΕΣΚΠ με περίπτερο  στην 2η Συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων και φορέων (πρόσκληση 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) τον Ιούνιο ήταν πολύ επιτυχημένη.  

NEA
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· Εκδρομή στην Ζάκυνθο με επιστημονική εκδήλωση (ομιλητές: Βίτσος Ιωάννης, Νευρολόγος –  ψυχίατρος, Ρούσσος  
Νικόλαος, Ψυχολόγος – Επικεφαλής Κινητής     Μονάδας, Ψυχικής υποστήριξης)
· Στο πλαίσιο της σωστής και  υπεύθυνης ενημέρωσης των μελών , η εταιρία οργάνωσε ενημερωτικές διαλέξεις από 
τους κατάλληλους γιατρούς για θέματα σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο οφθαλμίατρος, οι ψυχολόγοι , ο 
ορθοπεδικός καθώς και πολλών άλλων ειδικοτήτων γιατροί, έλυσαν τις απορίες των μελών και προσέφεραν αυτό που 
ο κάθε ασθενής ζητάει και έχει ανάγκη, την γνώμη του ειδικού. Η ΕΕΣΚΠ γνωρίζει τις ανάγκες των μελών της για σωστή 
ενημέρωση και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Σας παραθέτουμε 
μερικές από τις εκδηλώσεις της:
· Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Θεραπευτικές εξελίξεις στην ΣΚΠ» με τον Σ. Κονιτσιώτη, Επίκουρο καθηγητή 
Νευρολογίας στο Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
· Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «ΣΚΠ – Νεότερα δεδομένα» με τους ομιλητές: Σ.   Κονιτσιώτης, Επίκουρος 
καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστημιακό   Νοσοκομείο Ιωαννίνων και Κ.Δοντά, ψυχολόγο του Νοσοκομείου 
Κερκύρας 
· Εκδήλωση  με συμμετοχή λογοθεραπευτών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, διαιτολόγων και νευρολόγων σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σύντομες διαλέξεις για σωστή διατροφή, φυσική  άσκηση, ψυχολογική υποστήριξη για 
τους ασθενείς με ΣΚΠ.
· Εορταστικές  εκδηλώσεις όπως αυτή του γραφείου Κέρκυρας για την μέρα ΣΚΠ στο εστιατόριο Ενζο. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Αν και θεωρείται πλέον σαν κάτι το δεδομένο, η συνέχιση της έκδοσης του ενημερωτικού περιοδικού,  είναι μια 
πολύτιμη γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στην ΕΕΣΚΠ και στα μέλη της. 
                                      

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η τριετία που βαίνει προς την ολοκλήρωσή της, ήταν μια περίοδος γεμάτη από δραστηριότητες. Δώσαμε τον 
καλύτερο μας εαυτό, ακόμη και αν δεν συνάντησαν την επιτυχία όλες οι προσπάθειες μας, ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε 
με όλες μας τις δυνάμεις.

Σας καλούμε όλους να συνεισφέρετε το ενδιαφέρον σας και την συμμετοχή σας στις διαδικασίες εκλογής νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την συνέχιση και ισχυροποίηση του έργου της 
ΕΕΣΚΠ «για ένα κόσμο χωρίς Σκλήρυνση».

Τέλος ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους εθελοντές, τα μέλη και τους υπαλλήλους που εργάστηκαν σκληρά για την 
επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων. 

Το Δ.Σ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσης  με τίτλο: «Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ » 
που έχει αναλάβει, βάσει της υπ’αρ. 
204031/12-12-2007 Απόφασης 
Επιχορήγησης του Γ.Γ. Διαχ/σης 
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του 
Υπ. Απασχόλησης & Κ.Π., το οποίο 
εντάσσεται στο Έργο «Δράσεις 
Ενίσχυσης της Απασχόλησης με 
την Ενεργό Συμμετοχή των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(ΜΚΟ)» του Μέτρου 6 του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. 
«Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, 
διοργάνωσε ανοικτή ημερίδα με 
θέμα: «Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ» με τη συμμετοχή 
μελών της εταιρείας, μελών ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων καθώς και 
εκπροσώπων τοπικών φορέων. 
Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν 
θέματα και θέσεις αναφορικά 
με τον επαναπροσδιορισμό της 
ένταξης στην αγορά εργασίας, σε 
σχέση με τις υφιστάμενες πολιτικές 
απασχόλησης και την ευρύτερη 
κοινωνική αντιμετώπιση, των ατόμων 
με σκλήρυνση κατά πλάκας. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00 
στην Συνεδριακό και Πολιτιστικό 
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 
στην οποία ομιλητής ήταν ο Dr. 

Δεράος Γεώργιος. 

NEA



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης  

με τίτλο: «Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ » που έχει αναλάβει, 
βάσει της υπ’αρ. 204031/12-12-2007 Απόφασης Επιχορήγησης του Γ.Γ. Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπ. 

Απασχόλησης & Κ.Π., το οποίο εντάσσεται στο Έργο «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του Μέτρου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Απασχόληση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση», 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, 

διοργανώνει ανοικτές ημερίδες με θέμα: 

«Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ» 
με τη συμμετοχή μελών της εταιρίας, μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Στις εκδηλώσεις,  ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Αναστάσιος Ωρολογάς, Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ. 
όπου θα αναπτυχθούν θέματα και θέσεις αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό της ένταξης στην αγορά εργασίας, σε 

σχέση με τις υφιστάμενες πολιτικές απασχόλησης και την ευρύτερη κοινωνική αντιμετώπιση, 
των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας.  

Οι εκδηλώσεις  θα πραγματοποιηθούν 
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη

Στο Δήμο Ηρακλείου, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2008 και 
ώρα 11.00  στα γραφεία της Εταιρίας στο Ηράκλειο Κρήτης, 

(Σκεπετζή & Οικονομάκη, Μπεντεβή, 2810/327063)

 Στο Δήμο Ηλιούπολης την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 και 
    ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα

   (Λ. Βουλιαγμένης 507 & Λεωνιδίου, τηλ.210/9946733)

 Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την Κυριακή  2 Νοεμβρίου 2008  και 
ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη

  (Παν. Χαραλαμπάκη 3 & Κορ. Κωνσταντικάκη, τηλ.2310/949909)

 



NEAms AGENDA

Γραφείο Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη
Παν. Χαραλαμπάκη 3 - Κορ. Κωνσταντικάκη, Αγιος Ιωάννης Τ.Κ.: 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη 
Τηλ:2310 949909, 2310 949672, Fax: 2310 949909, e-mail: info@gmss.gr (καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00)

Γραφείο Εταιρίας στην Αθήνα
Λεωφ. Βουλιαγμένης 507 και Λεωνιδίου , Ηλιούπολη167 77, 
τηλ.: 210 9946733 & fax: 210 9946169 (καθημερινά 8:00-14:00)

Γραφείο Εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη
προσωρινά: τηλ. & fax 25510 29264 (κυρία Αγγελούδη)

Γραφείο Εταιρίας στη Λάρισα
Χαλκιοπούλου Τέρμα, Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Πυροβολικού, 
Λάρισα 413 35, τηλ. 2410 625166 & fax 2410 671812

Γραφείο Εταιρίας στη Κρήτη
Σκεπετζή και Οικονομάκη, Μπεντεβή Ηράκλειο
τηλ: 2810 327063

Γραφείο Εταιρίας στη Καβάλα

Γραφείο Εταιρίας στη Σύρο, τηλ. 22810 86200, fax 22810 87333

Γραφείο Εταιρίας στην Ρόδο

Γραφείο Εταιρίας στην Κέρκυρα
Κουλίνες, Εργατικές Κατοικίες, Τηλ. 2661040735

Γραφείο Εταιρίας στην Πάτρα

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γενικές Πληροφορίες «BETAFERON» 210 5225867 (ώρες γραφείου)
Συμβουλευτική Υπηρεσία «AVONEX» Βορείου Ελλάδος, 2310 334415 (ώρες γραφείου)
Συμβουλευτική Υπηρεσία «AVONEX» Νοτίου Ελλάδος, 210 6891693 (ώρες γραφείου)
Γενικές Πληροφορίες «REBIF», 800-11 44 44 22
Ιατρείο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, στο ΕΙΑΑ, 2102385849 (Δευτέρα 10:00 - 12:00, Dr. Κ. Πετροπούλου)
Μονάδα Νευρογενούς Ουροδόχου Κυστεως, στο ΕΙΑΑ, 2102385849 (Δευτέρα & Πέμπτη 9:00 - 11:00, κ. Α. Ραπίδη)
Ιατρείο Διαταραχών Μυϊκού Τόνου - Σπαστικότητας, στο ΕΙΑΑ, 2102385849 (Τετάρτη 11:30 - 13:00, Dr. Κ. Πετροπούλου)
Ιατρείο Διαταραχών Μυϊκού Τόνου - ΣΙαστικότητας, στο ΕΙΑΑ, 210 2385849 (Παρασκευή 12:00 - 13:00, κ. Α. ΡαΙίδη)
Ιατρείο Οστεοπόρωσης & Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών, στο ΕΙΑΑ, 210 2385849 & 2314115 
(Πέμπτη 9:30 - 12:30,κ. Κ. Αθανασόπουλος)
Μονάδα Σεξουαλικής Αποκατάστασης και Γονιμότητας Παραπληγικών, στο ΕΙΑΑ, 210 2385849 (Πέμπτη 9:30 - 13:00, 
κ. Ν. Τασιόπουλος)
Ιατρείο Σεξουαλικής Δυσλειτουργίας, στην «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», 2105244694-8
Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα (Για τις περιοχές Πειραιώς και Νίκαιας), 210 4910817 & 4955559
Ιατρείο Πόνου Νοσοκομείο Πατησίων, 2102513345
Ιατρείο Πόνου Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 2310 993346 & 993111
Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών, 2310 999099 & 993111

 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET
•  MSIF: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ:   
www.msif.org

•  EMSP: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΣΚΠ: 
www.ms-in-europe.org

•  EFPIA: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΝΩΣΕΩΝ: www.
efpia.org

•  EDF: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: www.edf-feph.org

•   ECAS: www.ecas.org

•  ECTRIMS: www.ectrims.org

•  EFNA: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: www.
efna.net

•  RIMS: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ: www.rims.be

•  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ CHARCOT:  www.charcot-ms.org

•  International MS Support Foundation: www.msnews.org

•  Myelin Project: ίδρυμα για την έρευνα γύρω από τις απομυελινωτικές παθήσεις:

www.myelin.org

•  Η σελίδα του MS Society της Αμερικής: www.nmss.org

•  Η σελίδα της MS Society της Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας: 
www.mssociety.org.uk

•  Η σελίδα του Consortium of MS Centers: www.info.med.yale.edu/cmsc

 
Το site στο internet είναι: 
www.gmss.gr
Είναι το μοναδικό site στα Ελληνικά και προσφέρει πληροφορίες για τη ΣΚΠ, τις 

έρευνες, άρθρα μεταφρασμένα από τα έντυπα άλλων Εταιριών, ασκήσεις κτλ. Επίσης 

σας παραπέμπει σε ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες, από τις οποίες μπορείτε να 

πληροφορηθείτε για τα δικαιώματα σας, αλλά και για τις εξελίξεις πάνω στη ΣΚΠ 

παγκοσμίως..

Σύντομα θα λειτουργήσει το Forum, στο οποίο μπορείτε να γραφτείτε και να αφήνετε 

μηνύματα, να αλληλογραφείτε με άλλα μέλη της Εταιρίας, να βάλετε αγγελίες, να θέσετε 

ερωτήσεις ή προβληματισμούς, να ορίσετε ραντεβού επίσκεψης κ.τ.λ.

To e-mail μας είναι info@gmss.gr. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τις απορίες σας 

και εμείς θα σας απαντούμε.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

Συμπληρώστε και κόψτε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Στείλτε την συνδρομή σας στην παρακάτω 

διεύθυνση:Παν. Χαραλαμπάκη 3 - Κορ. Κωνσταντικάκη, 

Αγιος Ιωάννης Τ.Κ.: 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310 949909, 2310 949672

E-mail :info@gmss.gr

ΝΑΙ, θέλω να εγγραφώ μέλος στην Ελληνική 

Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 

ΝΑΙ, θέλω να ανανεώσω την εγγραφή μου στην 

Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 

Αποστέλλω το ποσό των 30€ για εγγραφή και 

πρώτη ετήσια συνδρομή

Αποστέλλω το ποσό των ……..  

ως οφειλόμενη συνδρομή για    τα έτη 

…………………….. (η ετήσια συνδρομή είναι 20 )       

Αποστέλλω ως δωρεά το ποσό των ………… 

* Μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας 

με ταχυδρομική επιταγή από οποιοδήποτε 

ταχυδρομείο 

ΟΝΟΜΑ :…………………………………………

ΕΠΙΘΕΤΟ :……………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………

………………….............................................

ΠΟΛΗ : ………………………………………..........

Τ.Κ. :…………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………

EMAIL : …………………….

Είμαι α) ασθενής

          β) συγγενής

          γ) φίλος 

          δ) θεραπευτής

          ε) χορηγός-δωρητής    




